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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
tel. 757711435; fax 757712551
ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie

Gminy Węgliniec
(postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro)

1. Zamawiający: GMINA WĘGLINIEC
2. Adres Zamawiającego:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
tel. 75 7711435
fax. 75 7712551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
www.wegliniec.pl
REGON: 230821411
NIP: 615-18-08-660
3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Pani Agata Adamczyk – Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju w Urzędzie Gminy
i Miasta w Węglińcu, tel. 75 7711435 wew.25 w godz. 8.00 – 14.00.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE 1 – Dostawa wyposażenia do kuchni.
1) Dom Kultury w Czerwonej Wodzie:
lp.
1

wyszczególnienie
waza do zupy

j.m.
szt.

ilość
15

2

sztućce

kpl.

150

3

chochelka do wazy

szt.

15

4

filiżanka + spodek

kpl.

150

5

miska do

szt.

15

opis
Biała waza z pokrywą o pojemności 3 litrów, wykonana z
ceramiki wysokiej jakości. Pokrywa ma otwór na chochlę.
Produkt przeznaczony do mycia w zmywarce
Na komplet składa się: nóż stołowy, widelec stołowy,
łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty. Wykonane ze stali
nierdzewnej 18/10; grubość 2,5 mm; wykończenie wysoki połysk. Produkt przeznaczony do mycia w
zmywarce.
długość: 29 cm; pojemność: 125 ml; wykonana ze stali
nierdzewnej 18/10, wysokopolerowana
Filiżanka biała bez nadruku - pojemność 0,25 l, wysokość
filiżanki ok. 6 cm, średnica u góry ok. 9,5 cm, średnica
spodka ok. 14,5 cm. Produkt do zmywarki i mikrofalówki.
Średnica 24 cm, kolor biały, ceramika wysokiej jakości.
1

6

ziemniaków
salaterka

szt.

30

Produkt do zmywarki i mikrofalówki.
Średnica 13 cm, szklana, kształt produktu umożliwia
umieszczenie jednego na drugim. Produkt do zmywarki i
mikrofalówki.
Średnica 10 cm, biała porcelana, kształt produktu
umożliwia umieszczenie jednego na drugim. Produkt do
zmywarki i mikrofalówki.
Półmisek porcelanowy biały bez nadruku, wymiar min. 36
x 24 cm. Produkt do zmywarki i mikrofalówki.
Półmisek porcelanowy biały bez nadruku, wymiar min.
38 x 21 cm. Produkt do zmywarki i mikrofalówki.
Półmisek porcelanowy biały bez nadruku, wymiar min. 14
x 9,5 cm. Produkt do zmywarki i mikrofalówki.
Cukiernica bez szu, biała porcelana, pojemność 0,25l.
Produkt przeznaczony do mycia w zmywarce.
Biała porcelana, pojemność 0,3l. Produkt przeznaczony do
mycia w zmywarce.

7

miseczka

szt.

15

8

szt.

15

9

półmisek na mięso
duży
półmisek na ryby

szt.

15

10

półmisek na śledzie

szt.

15

11

cukiernica

szt.

15

12

sosjerka

szt.

15

13

koszyk na chleb

szt.

15

Koszyk z polirattanu owalny; wym. 23x10x60(h) cm

14

talerz deserowy

szt.

80

15

kieliszki do
szampana

szt.

150

Średnica 19 cm, biała porcelana. Produkt przeznaczony do
mycia w zmywarce.
Kieliszki wykonane ze szkła przeźroczystego, poj. 0,16l,
wys. ok. 205mm. Produkt przeznaczony do mycia w
zmywarce

2) Świetlica wiejska w Piasecznej
lp.
1

wyszczególnienie
garnki

j.m.
zestaw

ilość
1

2

patelnie

zestaw

1

3

sztućce

kpl.

96

4

bulionówka,
flaczarka

szt.

50

5

talerz deserowy

szt.

50

6

talerz płytki

szt.

50

opis
Komplet 5 garnków ze stali nierdzewnej z pokrywkami
DOMOTTI LUCAS – 10 el. lub równoważny:
- garnek - śr: 17,0 cm / poj: 1,6 l + pokrywka
- garnek - śr: 18,5 cm / poj: 2,2 l + pokrywka
- garnek - śr: 20,5 cm / poj: 3,1 l + pokrywka
- garnek - śr: 25,0 cm / poj: 5,4 l + pokrywka
- rondel - śr: 17,0 cm / poj: 1,6 l+ pokrywka
Kolor: stal nierdzewna; Pokrywki wykonane ze szkła;
Uchwyty wykonane z tworzywa bakelitowego. Można
stosować na kuchence gazowej, ceramicznej,
elektrycznej i halogenowej
Można myć w zmywarce.
TEFAL ZESTAW PATELNI 24/26/28CM SET1612 lub
równoważny. Zestaw 3 patelni 24cm/26cm/28cm.
Patelnie wyposażone w powłokę nieprzywierającą
POWERGLIDE. Wskaźnik optymalnej temperatury
smażenia.
Na komplet składa się: nóż stołowy, widelec stołowy,
łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty. Wykonane ze stali
nierdzewnej 18/10; grubość 2,5 mm; wykończenie wysoki połysk. Produkt przeznaczony do mycia w
zmywarce.
Materiał wykonania: Szkło - odporne na uderzenia i
zarysowania typu duralex; kolor: przeźroczysty, bez
wzoru; pojemność - 0,51. Produkt do zmywarki i
mikrofalówki.
Średnica 19 cm, biała porcelana. Produkt przeznaczony
do mycia w zmywarce.
Średnica 25 cm, biała porcelana. Produkt przeznaczony
do mycia w zmywarce.
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7

szklanka 230ml

szt.

50

8

szklanka 240ml

szt.

50

9

salaterka

szt.

10

10

nóż kuchenny

zestaw

1

11

obrus
plamoodporny
120x220cm

szt.

8

Szklanka o pojemności 230 ml z uchwytem, bez wzoru.
Materiał wykonania – szkło; Kolor – przeźroczysty.
Możliwość mycia w zmywarce.
Szklanka wysoka do soków, wody lub drinków;
wykonane z przeźroczystego szkła; grube dno;
pojemność 0,24l; wysokość ok. 13 cm; średnica 6,5 cm.
Możliwość mycia w zmywarce.
Średnica ok. 16 cm, szklana, kształt produktu umożliwia
umieszczenie jednego na drugim. Produkt do zmywarki i
mikrofalówki.
6-ELEMENTOWY ZESTAW NOŻY GRANITOWYCH
BERLINGERHAUS BH-2111 lub równoważny. Noże
wyprodukowane w wysokiej temperaturze - ostrza
cechuje długa żywotność
bez konieczności ostrzenia; ergonomiczne,
antypoślizgowe uchwyty; materiał - stal nierdzewna z
powłoką granitową; powierzchnia antybakteryjna. W
zestawie: nóż szefa kuchni: 20 cm; nóż santoku: 17,5 cm;
nóż do chleba: 20 cm
nóż: 12,5 cm; nóż do obierania: 9 cm; nóż santoku: 9cm.
Gładki i matowy obrus plamoodporny w kolorze białym.

3) Dom Kultury w Starym Węglińcu
lp.
1

wyszczególnienie
Termos stołowy
konferencyjny

j.m.
szt.

ilość
5

opis
Termos stołowy z pompką o pojemności 3,5l.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Satynowe
wykończenie korpusu. Podwójne ścianki, pomiędzy
którymi jest strefa próżniowa. Termos wyposażony jest
w pompkę ułatwiającą precyzyjne nalewanie
napojów. Rurka ssąca wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Termos posiada zabezpieczenie przed kapaniem.
Plastikowy uchwyt do transportu termosu.

ZADANIE 2 – Dostawa sprzętu AGD
1) Dom Kultury Stary Węgliniec
lp.
1

wyszczególnienie
Szafa chłodnicza

j.m.
szt.

ilość
1

opis
Komora chłodnicza zapleczowa Rapa SCh-Z 1400 lub
równoważna. Wymiary zewnętrzne: 140 cm x 73 cm
x 200 cm. Wymiary wewnętrzne
2x60,5 x 62 cm
x 150 cm. Pojemność użytkowa -1070 l. Czynnik
chłodniczy
HFC-507; Sprężarka Cubigel
(Elektrolux). WYPOSAŻENIE:
• 3 klasa klimatyczna: chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia : +1 ÷ +10 °C
(przy temp. otoczenia +25 °C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: +16 °C
÷ +32 °C
• elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
• odpływ skroplin do pojemnika
• korpus biały, malowany proszkowo
• dno komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej
• nóżki regulowane do wypoziomowania urządzenia
3

2

Termos stołowy
konferencyjny

szt.

5

• komplet 10 półek standardowych wraz
z wspornikami (polecamy dokupić półki gęste)
• gęste półki (do ustawiania butelek i małych produktów,
zapobiegające ich wywracaniu)
Termos stołowy z pompką o pojemności 3,5l.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Satynowe
wykończenie korpusu. Podwójne ścianki, pomiędzy
którymi jest strefa próżniowa. Termos wyposażony jest
w pompkę ułatwiającą precyzyjne nalewanie
napojów. Rurka ssąca wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Termos posiada zabezpieczenie przed kapaniem.
Plastikowy uchwyt do transportu termosu.

2) Świetlica wiejska w Piasecznej
Lp.
1

wyszczególnienie
Lodówka

j.m.
szt.

ilość
1

2

Kuchnia
elektryczna

szt.

1

Opis
Lodówka Samsung RB29FSRNDWW lub równoważna.
Dane techniczne:
Wymiary bez elementów wystających (WxSxG):178 x
59,5 x 66,8 cm; kolor biały emaliowany; położenie
zamrażarki - na dole; liczba agregatów – 1; liczba
termostatów – 2, elektroniczna regulacja temperatury;
pełny No Frost; sterowanie elektroniczne; zmiana
kierunku otwierania drzwi – tak; Klasa energetyczna A+.
Pojemność użytkowa chłodziarki - 192 litry; pojemność
użytkowa zamrażarki - 98 litrów
Bezpieczeństwo użytkowania - półki wykonane ze „szkła
bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi
Wyposażenie: 1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa
i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 szuflady w
zamrażarce, 4 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w
języku polskim, karta gwarancyjna.
Wielofunkcyjna kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną o
szerokości 60 cm z minutnikiem EKC6150AOW lub
równoważna.
Funkcje: • Kuchnia elektryczna •Typ płyty: ceramiczna;
pole lewe przednie: Hilight , 2300W/210mm; pole lewe
tylne: Hilight , 1200W/145mm; pole prawe przednie:
Hilight , 1200W/145mm; pole prawe tylne: Hilight ,
700W/1700W/120mm/180mm • Wskaźnik ciepła
pozostałego dla poszczególnych pól grzania: 4; •Typ
piekarnika: elektryczny; funkcje piekarnika: nawiew +
oświetlenie, nawiew + ogrzewanie górne, grill +
ogrzewanie górne, grill + ogrzewanie górne + nawiew,
oświetlenie, termoobieg + ogrzewanie dolne, termoobieg,
ogrzewanie górne + dolne • Elementy sterujące dla 4 stref
grzejnych • Sposób czyszczenia piekarnika: czarna emalia
• Łatwe do czyszczenia drzwi piekarnika •Tylny wylot
oparów z piekarnika •Wentylator •Regulowana wysokość
Szuflada do przechowywania akcesoriów • Dane
techniczne: • Klasa energetyczna: A.

4

3

Warnik do wody
10l

4

Kuchenka
mikrofalowa

Warnik do wody 10l/1300W; konstrukcja wykonana ze
stali nierdzewnej posiada pokrętło do regulowania
temperatury w zakresie od 30 do 100 °C, zabezpieczenie
przed przegrzaniem, pokrywę z zamknięciem typu "twistlock", niekapiący kran i czytelny wskaźnik poziomu
napełnienia. Grzałka o mocy 1300 W umieszczona jest
pod dnem i zabezpieczona przed zakamienieniem. Czas
zagotowania wody około 40 minut. Materiał - stal
nierdzewna polipropylen.

szt.

1

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca AMICA
AMSF20M1W z MultiWaves System. Pojemność; 20
litrów; Moc mikrofal; 700 W; Sterowanie mechaniczne;
Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie;
Funkcje dodatkowe: 5 poziomów mocy, sygnał
dźwiękowy zakończenia pracy; wnętrze emaliowane;
średnica talerza obrotowego ; 24,5 cm
Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, talerz
obrotowy

3) Świetlica wiejska w Kościelnej Wsi
lp.
1

wyszczególnienie
podgrzewacz
wody

j.m. ilość
opis
Przepływowy ogrzewacz wody UFESA DH 1UF18 lub
kpl.
1

równoważny, o mocy 18kW, sterowanie hydrauliczne, uzysk
wody o temp. 60˚C – min. 5,4 litra na minutę; możliwość
zmniejszenia mocy na 2/3.

ZADANIE 3 Dostawa nagłośnienia do Świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi
lp.
1

wyszczególnienie
nagłośnienie

j.m. ilość
opis
1.
Profesjonalny
trzykanałowy,
aktywny zestaw
kpl.
1

nagłośniający. Subbas 1000W (18" FaitalPRO) + 2 x Satelita
500W (10” FaitalPRO + 1" Driver) , 2 końcówki mocy,
mono/stereo, surround, limiter
Nadstawki wkładane do wnętrza subbasu + okablowanie.
Zastosowanie do nagłaśniania średniej wielkości imprez
klubowych oraz plenerowych. Kolumna basowa wyposażona
w głośnik 18” o wysokiej skuteczności. W zestawie
okablowanie (2x10m) oraz pokrowiec na subbas.Funkcje:
limiter mid-hi; limiter bass; limiter mocy; aktywny
crossover, surround; stereo-mono; ciche załączanie i
wyłączanie głośnikówMoc muzyczna WMAX: 3200 (sub.:
2000; sat.: 2x600)
Moc znamionowa WRMS: 1600 (sub.: 1000; sat.: 2x300);
Głośnik wysokotonowy: 1" Driver
Głośnik niskotonowy: sub.: 18", sat.: 10"
Pasmo przenoszenia (Hz): 30-20000
Max. SPL (dB): sub.:131, sat.:131
Wejścia: Combo in x2; Chinch in x1
Wyjścia: XLR out x2; Chinch out x1; Speakon out (sat. 8Ω)
x2
Gniazdo statywu: Tak - sub.: (gwintowane - M20), sat.: (Ø)35mm
5

Wykończenie: powłoka poliuretanowa
1. Powermikser stereo. Moc 2 x 250 W z
przedwzmacniaczami mikrofonowymi IMP z
przełączanym zasilaniem Phantom +48V. Procesor z 25
presetami w tym: reverb, chorus, flanger, delay, pitch
shifter oraz liczne multiefekty. Studyjny kompresor z
funkcją "one-knob" i kontrolą LED, system wykrywania
sprzężeń FBQ , przygotowany do współpracy z
mikrofonowym, cyfrowym systemem bezprzewodowym;
10-kanałowa sekcja miksera zawiera 6 kanałów mono i 2
stereo plus oddzielne powroty tape; 3-pasmowa
korekcja, z przełącznikami pad i diodami przesterowania
na wszystkich kanałach mono; 7-pasmowy korektor
graficzny stereo; wybór trybu pracy wzmacniacza: stereo
(main L / R), podwójne mono (main / monitor) lub
mostek mono; funkcja "Speaker Processing" ;
przełącznik standy; regulowane wejście stereo AUX do
podłączenia zewnętrznych źródeł sygnału; wbudowany
uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie
100-240V,
2. Profesjonalne mikrofony UHF (2szt). Stacja odbiorcza
posiada regulację głośności mikrofonu.
Odbiornik: Zakres częstotliwości:730 – 865
MHzStabilność częstotliwości:<-0,002%Czułość:2,5μV
at 12dB sinadWyjście sygnału:XLR 3 pin
(0,3V)Zasilanie:12 – 18V DCWymiary:210 x 140 x 42
mm Nadajnik: Zakres częstotliwości:730 – 865 MHz
Stabilność częstotliwości:<-0,002% Rodzaj
modulacji:FMMoc maksymalna:30 mWPoziom
wyciszania:-50dBZasilanie:2 x AA 1.5VMaksymalny
czas pracy:8 godzinWymiary:50 x 240
mm Audio: Pasmo częstotliwości:50 – 16000HzOdstęp
sygnał/szum:>90dBZniekształcenia:THD<1% W
zestawie: mikrofony - 2 szt.; stacja odbiorcza; przewód
audio jack-jack; instrukcja obsługi.

ZADANIE 4 Dostawa zestawów kateringowych do domów kultury i świetlic w: Starym
Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Kościelnej Wsi
Lp. wyszczególnienie j.m. ilość
1
Zestaw
kpl. 37
kateringowy

Opis
Zestaw kateringowy nadający się zarówno do
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Kompletny zestaw składa się ze stołu i dwóch
ławek. Ramy wykonane są ze stali malowanej
proszkowo. Powierzchnia siedzenia i blat
malowane lakierem bezbarwnym. Stół i krzesła
składane; nośność stołu: ok. 50 kg; nośność
ławki: ok. 150 kg. Wymiary (w cm): Stół: 220 x
50 x 76; Ławki: 220 × 25 × 46. Zakres dostawy:
1xstół; 2 × ławka; 1 × instrukcje w j. polskim.
Miejsce dostawy:
15 szt. – Dom Kultury w Czerwonej Wodzie
10 szt. – Dom Kultury w Starym Węglińcu;
12 szt. – Świetlica Wiejska w Kościelnej Wsi;
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ZADANIE 5 Dostawa namiotów imprezowych do domów kultury i świetlic w: Starym
Węglińcu, Czerwonej Wodzie
Lp. wyszczególnienie j.m. ilość
1
Namiot
szt.
2
magazynowy

opis
Namiot imprezowy 5x10m, PCV biało-niebieski,
Premium, trudnopalny. Wymiary: 5 x 10m
Miejsce dostawy:
1 szt. – Dom Kultury w Czerwonej Wodzie
1 szt. – Dom Kultury w Starym Węglińcu;

ZADANIE 6 Dostawa krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Piasecznej
Lp. wyszczególnienie j.m. ilość
1
Krzesło
kpl. 25
plastikowe
biurowe

2

Stół
konferencyjny/
cateringowy
rozkładany

szt.

8

Opis
Plastikowe krzesło biurowe CORTESSA lub
równoważne. Szerokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 43 cm
Siedzisko i oparcie - wykonane z tworzywa
sztucznego – kolor czarny. Rama – metalowa,
kolor aluminiowy –srebro lub szary. Możliwość
sztaplowania 8 szt. Produkt posiada Atest Badań
Wytrzymałościowych Remodex.
Kształt – prostokątny, Wysokość stołu to 72,5 cm,
a wymiary blatu 180 cm na 80 cm. Blat o
grubości 18 mm wyprodukowano z płyty
melaminowej w kolorze buk. Nogi wykonane
z aluminium, zakończone są plastikowymi
nakładkami. Możliwość składania nóg. Produkt
posiada Atest Badań Wytrzymałościowych
Remodex. Możliwość sztaplowania

5. Opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). W przypadku realizacji
zamówienia na podstawie umowy o dzieło, cena zawiera wszystkie koszty w tym koszt
transportu i rozładunku.
5.2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.
5.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
(zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
5.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
5.6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym
zapytaniu.
5.7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny dostawy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów
niezbędnych do wykonania umowy.
6. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym część = zadanie
wymienione w ust. 4 niniejszego zaproszenia.
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8. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena - 100%
punkty za cenę: PC = (c min : c i ) x 100
co oznacza:
c min = cena najniższa spośród złożonych ofert
c i = cena badanej oferty
PC – punkty za cenę
Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdego zadania osobno.

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
9.1. Oferty należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2018r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną
na adres: agata.adamczyk@wegliniec.pl jako skan podpisanego dokumentu lub w formie
pisemnej - w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu – pok. 2
9.2. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest
równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały,
uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym
winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez
Wykonawcę.
10.3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym
zaproszeniu.
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Załącznik nr 1
UR.4-8.1.2018.FR
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

[Mie jsce i data]

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC,
UL. SIKORSKIEGO 3, 59-940 WĘGLINIEC

OFERTA
na wykonanie zamówienia pn. Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie
Gminy Węgliniec
1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Nazwa ....................................................................................................................................
Siedziba .................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu....................................................................................................................
Nr NIP...................................................................................................................................
Nr konta .................................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................
Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko ..................................................................................
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, oferujemy cenę za wykonanie zamówienia:

ZADANIE 1 – Dostawa wyposażenia do kuchni.
1) Dom Kultury w Czerwonej Wodzie:
j.m. ilość cena jednostkowa wartość netto
netto
4x5
1
2
3
4
5
6
1 waza do zupy
szt.
15
2 sztućce
kpl. 150
3 chochelka do wazy
szt.
15
4 filiżanka + spodek
kpl. 150
5 miska do ziemniaków
szt.
15
6 salaterka
szt.
30
7 miseczka
szt.
15
8 półmisek na mięso duży szt.
15
9 półmisek na ryby
szt.
15
10 półmisek na śledzie
szt.
15
11 cukiernica
szt.
15
12 sosjerka
szt.
15
13 koszyk na chleb
szt.
15
14 talerz deserowy
szt.
80
15 kieliszki do szampana
szt. 150
RAZEM
VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO
lp.

wyszczególnienie
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2) Świetlica wiejska w Piasecznej
wyszczególnienie

ilość cena jednostkowa wartość netto
netto
4x5
1
2
3
4
5
6
1 garnki
zestaw
1
2 patelnie
zestaw
1
3 sztućce
kpl.
96
4 bulionówka, flaczarka
szt.
50
5 talerz deserowy
szt.
50
6 talerz płytki
szt.
50
7 szklanka 230ml
szt.
50
8 szklanka 240ml
szt.
50
9 salaterka
szt.
10
10 Nóż kuchenny
zestaw
1
11 obrus plamoodporny 120x220cm
szt.
8
RAZEM
VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO
lp.

j.m.

3) Dom Kultury w Starym Węglińcu
lp. wyszczególnienie j.m. ilość

1
1

2
Termos stołowy
konferencyjny

3
szt.

4
5

cena
wartość
jednostkowa
netto
netto
4x5
5
6

VAT
23%

wartość
brutto
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ZADANIE 2 – Dostawa sprzętu AGD
1) Dom Kultury Stary Węgliniec
lp. wyszczególnienie

j.m.

ilość

1
2
1
Szafa chłodnicza
2
Termos stołowy konferencyjny
RAZEM
VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO

3
szt.
szt.

4
1
5

cena
wartość
jednostkowa
netto
netto
4x5
5
6

2) Świetlica wiejska w Piasecznej
Lp. wyszczególnienie

j.m.

ilość

1
2
1
Lodówka
2
Kuchnia elektryczna
3
Warnik wody
4
Kuchenka mikrofalowa
RAZEM
VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO

3
szt.
szt.
szt.
szt.

4
1
1
1
1

cena
jednostkowa
netto
5

wartość
netto
4x5
6
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3) Świetlica wiejska w Kościelnej Wsi
lp.

wyszczególnienie

j.m. ilość

1
1

2
podgrzewacz
wody

3
kpl.

4
1

wartość
netto
4x5
6

cena
jednostkowa
netto
5

VAT 23%

wartość brutto
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ZADANIE 3 Dostawa nagłośnienia do Świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi
lp. wyszczególnienie

j.m. ilość

1
1

3
kpl.

2
nagłośnienie

4
1

cena
jednostkowa
netto
5

wartość
netto
4x5
6

VAT
23%

wartość
brutto

7

8

ZADANIE 4 Dostawa zestawów kateringowych do domów kultury i świetlic w: Starym
Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Kościelnej Wsi
Lp.

wyszczególnienie

j.m.

ilość

1
1

2

3
kpl.

4
37

zestaw
kateringowy

cena
jednostkowa
netto
5

wartość
netto
4x5
6

VAT
23%

wartość brutto
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ZADANIE 5 Dostawa namiotów imprezowych do domów kultury i świetlic w: Starym
Węglińcu, Czerwonej Wodzie
Lp.

wyszczególnienie

j.m.

1
1

2

3
szt.

namiot
magazynowy

ilość
4
2

cena
jednostkowa
netto
5

wartość
netto
4x5
6

VAT
23%

wartość brutto
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ZADANIE 6 Dostawa krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Piasecznej
Lp. wyszczególnienie
1
1
2

2
Krzesło plastikowe biurowe
Stół konferencyjny/ cateringowy
rozkładany

j.m. ilość
3
kpl.
szt.

4
25
8

cena
jednostkowa
netto
5

wartość
netto
4x5
6

RAZEM
VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są
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konieczne do zrealizowania zamówienia.
1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do:……………………
2. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
4. Załączniki:
.............................................
.............................................
...................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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